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(A)     GE.07-71159    101207    101207 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣بايل، 
 

 من جدول األعمال) ب(٨البند 
 وجب االتفاقيةبناء القدرات مب

 بناء القدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

 بناء القدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

قالية أكـدت اهليـئة الفرعية للتنفيذ من جديد أمهية بناء القدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انت                 -١
 .كعنصر حاسم األمهية يف تنفيذ االتفاقية

ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقرير الذي أعدته األمانة عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان اليت متر  -٢
، ونظـرت فيه، كما رحبت باملعلومات اليت قدمتها األطراف واملنظمات غري            )١(اقتصـاداهتا مبـرحلة انتقالـية     

 .ونظرت فيها )٢(احلكومية

ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً بالتقدم الكبري الذي أحرزته األطراف وخمتلف املنظمات يف جمال بناء                -٣
 .القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

                                                      

)١( FCCC/SBI/2007/18. 
)٢( FCCC/SBI/2007/Misc.9و FCCC/CP/2007/3. 
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يف البلدان اليت متر  والحظـت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن نطاق االحتياجات املدرجة يف إطار بناء القدرات               -٤
ال يزال مالئماً، وأن احلاجة إىل حتسني أنشطة اإلبالغ ومنهجيات تقدير آثار             )٣(اقتصـاداهتا مبـرحلة انتقالـية     

وفضالً عن ذلك، الحظت أن حتسني      . السياسات والتدابري بالغة األمهية للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية         
 املناخ واجلهود الرامية إىل االستمرار يف بناء قدرة العناصر الفاعلة الرئيسية األخرى             قدرة املفاوضني يف جمال تغري    

ميكن ) مثل صناع القرار واملوظفني احلكوميني، واجملتمع العلمي، ووسائط اإلعالم، واملربني(على املستوى القطري 
 .أن تساعد يف مواصلة دعم القدرات يف هذه البلدان

رعية للتنفيذ كذلك أن البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية التزال حتتاج إىل الدعم والحظت اهليئة الف -٥
وشجعت الكيانات القادرة على االستمرار يف دعم أنشطة بناء القدرات يف هذه البلدان على أن تفعل ذلك، وفقاً    

كانيات الدعم التقين واملايل لبناء     ، وعـلى أن تسـتمر يف حتسني إتاحة املعلومات املتعلقة بإم           ٧-م أ /٣لـلمقرر   
وستشمل هذه الكيانات مرفق البيئة العاملية؛ واألطراف، وال سيما األطراف املدرجة يف املرفق الثاين              . القـدرات 
 .؛ والوكاالت املتعددة األطراف والثنائية واملنظمات الدولية األخرى)أطراف املرفق الثاين(لالتفاقية 

 يف الدورة السادسة والثالثني     ٧-م أ /٣ للتنفيذ أن تستعرض حالة تنفيذ املقرر        وقـررت اهليـئة الفرعية     -٦
 أعاله؛ واملعلومات املقدمة من األطراف اليت متر        ٢للهيـئة، مـع االسـتفادة باملعلومات املشار إليها يف الفقرة            

اليت سيقدمها مرفق البيئة العاملية اقتصـاداهتا مبرحلة انتقالية وأطراف املرفق الثاين يف بالغاهتا الوطنية؛ واملعلومات     
 .ووكاالته املشرفة على التنفيذ، والوكاالت املتعددة األطراف والثنائية واملنظمات الدولية األخرى

 أعاله إىل أن تقدم إىل ٦ودعـت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف واملنظمات املعنية املشار إليها يف الفقرة           -٧
، معلومات عن كيفية قيامها بتنفيذ أنشطة بناء القدرات يف البلدان           ٢٠١٢فرباير  /اطاألمانة، يف موعد أقصاه شب    

 .اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والثالثني

 بشأن املعلومات املقدمة من     وطلبـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تعد تقريراً جتميعياً وتوليفياً             -٨
 أعاله وأن تتيح التقرير لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف        ٧األطراف واملنظمات املعنية املشار إليها يف الفقرة        

 .دورهتا السادسة والثالثني

- - - - - 

                                                      

)٣( Decision 3/CP.7, annex. 


